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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Banyak aplikasi sekarang yang ada di internet dimana orang dari berbagai 

usia, lokasi dengan latar belakang yang berbeda berbagi ide dan pengalaman di 

media online. Komunitas secara online  (misalnya newsgroup, BBS, forum dan 

Media Sosial) muncul  dengan internet, dan telah menyumbang porsi yang 

signifikan  dari aktifitas online. Meskipun beberapa dari situs – situs tersebut 

sudah tidak populer lagi, sebagian besar masih berfungsi sebagai alat yang efektif 

untuk membentuk jaringan sosial dan berbagi pengetahuan. 

Komunitas online merupakan sumber informasi yang baik karena 

pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat telah terakumulasi selama bertahun-

tahun. Untuk beberapa jenis pertanyaan, komunitas online arsip dapat menjadi 

sumber utama untuk jawaban. Meskipun berbasis masyarakat menjawab 

pertanyaan (CQA) layanan seperti "Yahoo! Jawaban "1 telah menjadi populer, hal 

ini membuat gunakan hanya bagian dari pengetahuan berbasis masyarakat. 

Selanjutnya, layanan ini sering berurusan dengan banyak topik yang luas pada 

tingkat dangkal karena layanan tersebut dirancang untuk langsung memberikan 

jawaban atas pertanyaan daripada untuk mendorong pengguna untuk 

berpartisipasi dalam diskusi. Sebaliknya, komunitas online adalah ruang virtual di 

mana para ahli dari bidang tertentu berkumpul dan membahas secara mendalam 

berbagai topik di lapangan. Lebih lanjut, ada banyak masyarakat yang mencakup 

berbagai bidang. Secara khusus, masyarakat untuk berbagi informasi tentang hobi 

seperti game online, serta komunitas teknis, yang sangat aktif dan sering 

memberikan informasi berkualitas tinggi yang tidak dapat diperoleh dari sumber-

sumber lain. 

Media sosial Twitter merupakan salah satu contoh Komunitas Online, 

dikarenakan pada aplikasi ini pengguna bisa saling bertukar informasi dengan 

saling mention ke akun twitter mereka sehingga terjadi suatu percakapan atau bisa 

disebut Conversation twitter. Pada sosial media Twitter, kita sering kali 

menggunakan search engine untuk mencari informasi yang kita butuhkan dan hal 

itu biasanya tidaklah maksimal. 

Misalkan kita ingin mencari sebuah informasi dengan kata kunci mengenai 

Film, maka pada sosial media twitter yang akan ditampilkan adalah potongan 

potongan tweets yang mengandung kata Film, bukannya sebuah percakapan atau 

conversation mengenai Film. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa 

mendapatkan informasi secara maksimal.  

Maka dari itu, kita perlu mendeteksi tweets tweets tersebut agar 

mendapatkan mana tweets yang tergabung kedalam suatu conversation agar kita 
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bisa mendapatkan informasi yang maksimal dari search engine yang kita lakukan 

tadi. 

Oleh karena itu tugas akhir kali ini dibuat untuk mendeteksi conversation 

pada media sosial Twitter. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana menerapkan Cosine Similarity dalam mendeteksi hubungan 

Conversation. 

b. Bagaimana menerapkan perhitungan intrinsik fitur dan ekstrinsik fitur 

dalam mendeteksi hubungan Conversation. 

c. Bagaimana menentukan tf idf pada data tweet yang diperoleh. 

d. Bagaimana menampilkan hasilhubungan conversationyang didapatkan 

dari hasil penghitungan intrinsik fitur dan ekstrinsik fitur. 

1.3 Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini permasalahan dibatasi hanya sampai perancangan 

perangkat yang meliputi : 

a. Data yang digunakan diambil dari akun twitter yang telah ditentukan. 

b. Hasil pengujian hanya menampilkan urutan hubungan conversation data 

tweet reply. 

c. Sistem belum mampu mendeteksi hubungan conversation jika waktu 

antar posting melebihi 24 jam. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

bagaimana membuat sebuah sistem yang berfungsi untuk mendeteksi hubungan 

conversation yang ada dalam kumpulan balasan tweet dari beberapa akun yang 

terlibat dalam kolom komentar atau tweet reply salah satu akun twitter. 

1.5 Metodologi 

Metodologi didalam pengerjaan tugas akhir ini dikelompokkan kedalam 

beberapa kategori yaitu : 

1.5.1 Studi Pustaka 

Pada tahap ini peneliti  mengumpulkan dan mempelajari beberapa literatur, 

referensi dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal. Informasi dari buku maupun 

internet  mengenai conversational structure, relational database, dan sebagainya. 

Kemudian mendalami materi yang berhubungan dengan pembangunan tugas 

akhir. 
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1.5.2 Rancangan Desain Sistem 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis awal terhadap permasalahan 

utama yang muncul pada topik tugas akhir, kemudian melakukan perancangan 

perangkat lunak yang meliputi penentuan data yang digunakan dan proses-proses 

yang akan dilaksanakan. 

1.5.3 Implementasi 

Realisasi dari tahapan analisis dan desain akan diimplementasikan kedalam 

bahasa pemrograman JAVA, sedangkan Database yang digunakan adalah 

MySQL. 

1.5.4 Ujicoba 

Pada tahap Ujicoba akan dilakukan sebagai berikut: 

a. Pengujian dilakukan dengan mengambil tweet dan balasan tweet  dari akun 

media sosial Twitter yang sebelumnya sudah disimpan dan kemudian 

direstrukturisasi untuk menemukan urutan tweet tweet yang tergabung 

dalam satu conversation. 

b. Ujicoba dilakukan dengan menggabungkan fitur yang digunakan dalam 

menemukan urutan conversation yaitu fitur ekstrinsik dan fitur intrinsik.  

1.5.5 Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi dasar teori, 

dokumentasi dari perangkat lunak, dan hasil – hasil yang diperoleh selama 

pengerjaan tugas akhir. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang dalam pengambilan judul penelitian, 

tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi penyelesaian 

masalah dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.  

BAB II: LANDASAN TEORI 

 Bab ini menelaah tentang definisi Conversation, definisi komunitas, 

komunikasi Virtual, Jenis komunitas Online, bentuk-bentuk komunitas online, 

struktur thread pada komunitas online, penemuan struktur thread pada komunitas 

online, dan pengenalan DBMS, MySQL, dan Java 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

 Dalam bab tiga akan dijelaskan tentang metodologi deteksi Conversation, 

proses similarity, proses quote, proses same author, proses author reference, 

proses lokasi waktu,, flowchart, use case diagram, activity diagram, sequence 

diagram dan class diagram. 

 

 



4 
 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini berisikan deskripsi implementasi sistem serta pengujian sesuai 

dengan analisis yang telah dilakukan.  

BAB V: PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapat dari proses 

penyusunan tugas akhir ini. Mulai dari analisis hingga pengujian system. 


